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 2 (014) سورة النساء-أضواء البيان

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 لكنه مهم. ،ال ال عالقة له بالدرسهذا سؤ 

في  إذا قام أحدكم من الليل فال يغمس يده» :-صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا  :يقول
فقه أن فيه من ال :قال الخطابي .«فإنه ال يدري أين باتت يده ،اإلناء حتى يغسلها ثالث مرات

وأن ما  ،النجاسة عليه موضع االستنجاء مخصوص بالرخصة في جواز الصالة مع بقاء أثر
موضع  منها أن ؛واستنبط منه قوم فوائد أخرى فيها ُبْعد :قال ابن حجر .عداه غير مقيس عليه

 قاله الخطابي. ،النجاسة مخصوص بالرخصة في جواز الصالة مع بقاء أثر النجاسة عليه
وبالدهم حارة  ،ن السبب أن أهل الحجاز يستنجون باألحجارإ :االستنباط من الحديث أنهم قالوا

ومعلوم أن ضابط االستجمار  ،وتطوف اليد عليه كغيره ،فتعرق أبدانهم ومنها موضع الخارج
يله إال وال يز  افمعناه أن فيه أثر   ،أو إال أثر ال يزيله إال الماء ..باألحجار ضابطه أال يبقى أثر

عفوٌّ موهذا األثر  ،بقي أثر أثر الخارج مائة بالمائة؟ إذ ا ،هل يتصور أن الحجر يزيل األثر ،الماء
رة ؛عنه ار ضابط االستجم :وال يلزم استعمال الماء فقالوا ، واالستجمار كاٍف،ألن األحجار مطه ِّ

 ،حلوضابط االستنجاء يقولون عود خشونة الم ،ال يزيله إال الماء االمجزي أال يبقى أثر إال أثر  
 اذا يقصد اإلمام الخطابي بكالمه؟ م ،فهذا كالمهم ،فرق بين هذا وهذا ،عود خشونة المحل

أرض وأخذه من الحديث مثل ما قلنا أن  ،يقصد هذا الكالم أنه يبقى أثر ال يزيله إال الماء
ومنها موضع الخارج واليد تطوف وهو ال  ،وتعرق أبدانهم ،وهم يستنجون باألحجار ،الحجاز حارة

فيغسل مع أن محل النجاسة ما  تقع على هذه النجاسةقد ف ،وأين تطوف ،يدري أين باتت يده
 يغسل.

 طالب: ......
 إذا تعدى موضع الخارج ال بد من غسله. ،ال بد من غسله

 بسم هللا الرحمن الرحيم.
 ين.وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمع ،الحمد هلل رب العالمين

 احمين.اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الر 
 :-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 

أن و  ،تنبيه قد اتضح من هذه األدلة التي سقناها أن الظهر ال يمتد لها وقت إلى الغروب"
 ولكن. ،المغرب ال يمتد لها وقت إلى الفجر
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

يعني في وقتها األصلي في وقت الصالة األصلي ال يمتد إلى الغروب في غير حالة الجمع مع 
ألن الوقت ينتهي عند مصير ظل  ؛وال جمع المغرب مع العشاء جمع تأخير العصر جمع تأخير

 وبمغيب الشفق بالنسبة لصالة المغرب. ،هذا بالنسبة لصالة الظهر ،كل شيء مثله
وقت  فال ينافي امتداد ،"ولكن يتعين حمل هذا الوقت المنفي باألدلة على الوقت االختياري 

 رب الضروري إلى الفجر."ووقت المغ ،الظهر الضروري إلى الغروب
 يعني في حال الجمع.

 ،لضرورةالقيام األدلة على اشتراك الظهر والعصر في الوقت عند  ؛-رحمه هللا-"كما قاله مالك 
 من جمع.." ، وأوضح دليل على ذلك جواز كل  وكذلك المغرب والعشاء

.  كلٍ 
مع  فصالة العصر ،السفر"وأوضح دليل على ذلك جواز كل ٍّ من جمع التقديم وجمع التأخير في 

 ،ةفي وقتها عند الضرور  ..الظهر عند زوال الشمس دليل على اشتراكها مع الظهر في وقتها
ي فوصالة الظهر بعد خروج وقتها في وقت العصر في جمع التأخير دليل على اشتراكها معها 

 وكذلك المغرب والعشاء." ،اوقتها عند الضرورة أيض  
األكثر أن الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس فإنها تصلي  ولذلك قال من قال وهو قول

وهذا على القول بأن  ،وإذا طهرت قبل طلوع الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء ،الظهر والعصر
وحديث عبد هللا بن عمرو صريح في أنه ينتهي عند نصف  ،وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر

 الليل األوسط يعني عند نصف الليل.
ي جمع التأخير بحيث يصلي الظهر في وقت العصر والمغرب في وقت العشاء فهو ثابت ف "أما

 فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس.." ،الروايات المتفق عليها
أما جمع التقديم فلم يرد إال في صالة العصر مع الظهر يوم  ،المتفق عليها في جمع التأخير

 لرواية المتفق عليها ورد جمع التقديم على ما سيأتي.وورد في غير الصحيحين غير ا ،عرفة
 -قال كان النبي -رضي هللا عنه-مالك "فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس بن 

مع ثم يج ،ر الظهر إلى وقت العصرإذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخ   -صلى هللا عليه وسلم
 ،ثم يجمع بينهما أي في وقت العصر :قوله :قال ابن حجر في شرحه لهذا الحديث ،بينهما

 وفي رواية قتيبة عن الِمْفَضل في الباب.."
ل.. ل.. الُمَفضَّ  الُمَفضَّ
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 أحسن هللا إليك.
ل في الباب الذي بعده إسماعيل  ولمسلم من رواية جابر بن ،ثم نزل فجمع بينهما :"عن الُمَفضَّ

وبين  خر المغرب حتى يجمع بينهاويؤ  ،يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما :عن ُعَقْيل
 حتى يدخل أوَل وقت العصر.." :وله من رواية شبابة عن عقيل ،حين يغيب الشفق ،العشاء
 أوُل.

 وفي الصحيحين من حديث .انتهى منه بلفظه ."حتى يدخل أوُل وقت العصر ثم يجمع بينهما
مع جدَّ به السير ج كان إذا -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي  -رضي هللا عنهما-ابن عمر 

 بين المغرَب والعشاء.."
.  المغربِّ

ت ألن الروايا ؛وال يمكن حمل هذا الجمع على الجمع الصوري  ،"جمع بين المغرِب والعشاء
 والمغرب بعد ،ا فيها التصريح بأنه صلى الظهر في وقت العصرالصحيحة التي ذكرنا آنف  

 تفقت رواية يحيى بن سعيد األنصاري ا :وقال البيهقي في السنن الكبرى  ،غيبوبة الشفقة
 وموسى بن عقبة وعبيد هللا بن عمرو.."

 ر..مَ عُ 
 أحسن هللا إليك.

 "وعبيد هللا بن عمر.."
 الُعَمري المصغَّر الثقة.

ن الصالتين "وأيوب السختياني وعمر بن محمد بن زيد عن نافع على أن جمع ابن عمر بي
 :قليلبنيهم في حفظ أحاديث نافع ثم قال بعد هذا وخالفهم من ال يدا ،كان بعد غيبوبة الشفق

 فقد رواه سالم بن عبد هللا ،ورواية الحفاظ من أصحاب نافع من أصحاب نافع أولى بالصواب
ؤيب ذابن  :وأسلم مولى عمر وعبد هللا بن دينار وإسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب وقيل

صلي يوأما جمع التقديم بحيث  ،د رواياتهمثم ساق البيهقي أساني ،عن ابن عمر نحو روايتهم
والعشاء مع المغرب عند غروب الشمس  ،العصر عند زوال الشمس مع الظهر في أول وقتها

علماء من أنكره من الوإن أنكره  ،-صلى هللا عليه وسلم-ا عنه في أول وقتها فهو ثابت أيض  
 أحاديَثه.." وحاول تضعيف
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 5 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

على هذه  وأجلب ،زم.. تضعيف أحاديثِّه.. منهم ابن حزمأحاديثِّه.. أحاديثِّه.. منهم ابن ح
 أنكرها جملة.األحاديث وشد فيها وشذ ف
ا مفيه أحاديَث منها  -صلى هللا عليه وسلم-فقد جاء عن النبي  ،"وحاول تضعيف أحاديِثه

 هو.."
 أحاديُث.

 ما هوومنها  ،فيه أحاديُث منها ما هو صحيح -صلى هللا عليه وسلم-"فقد جاء عن النبي 
ثم أذَّن ثم  :فمن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر الطويل في الحج ،حسن

ا ،ثم أقام فصلى العصر ،أقام فصلى الظهر فهذا  ،الوكان ذلك بعد الزو  ،ولم يصلِ  بينهما شيئ 
ود وقد روى أبو دا .حديث صحيح فيه التصريح بأنه صلى العصر مقدمة مع الظهر بعد الزوال

ضي ر -وابن حبان والدارقطني والبيهقي والحاكم عن معاذ  ،حسن غريب :والترمذي وقال وأحمد
 كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي  -هللا عنه

ر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميع ا س وإذا ارتحل بعد زيغ الشم ،الشمس أخَّ
ر المغرب حتى يصل ،ع ا ثم سارصلى الظهر والعصر جمي يها مع وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخَّ

ل العشاء فصالها مع المغرب ،العشاء  .وإذا ارتحل بعد المغرب عجَّ
رأيت  لما ؛وإبطال جمع التقديم بتضعيف هذا الحديث كما حاوله الحاكم وابن حزم ال عبرة به 

ا من أن جمع التقديم أخرجه مسلم في صحيحه م وعن ابن عباس  ،ن حديث جابر الطويلآنف 
 أنه كان في السفر إذا زاغت الشمس -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي  -رضي هللا عنهما-

حانت  فإذا لم تزغ له في منزله سار حتى إذا، في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب
 ،اءمع بينها وبين العشوإذا حانت المغرب في منزله ج ،العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر

ورواه  ،رواه أحمد ،وإذا لم تحن في منزله ركب حتى إذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما
ر الظهر حتى يجم :الشافعي في مسنده بنحوه وقال فيه ع إذا سار قبل أن تزول الشمس أخَّ

ه وروي عن الترمذي أن ،ورواه البيهقي والدارقطني ،بينها وبين العصر في وقت العصر
نه ..حسن  حديث معاذ معلول بتفرده فيه." :فإن قيل ،أنه حسَّ

نه :هذا غريب من الشيخ أنه يقول  ،الترمذي بين يديه وينقل منه كثير ا ،روي عن الترمذي أنه حسَّ
نقل إما ابن حجر في  مثال   ،لكن إذا كان هذا التحسين ُنقل بواسطة وسقط من أصل المطبوع

نقلوا عن  ،الراية أو غيرهم ممن لهم عناية بأحاديث األحكامالتلخيص أو الزيلعي في نصب 
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روي عن  :الترمذي بين يديه ما يسوغ أن يقولفعنه بالواسطة وإال  هنقلالترمذي بأنه حسنه ف
 الترمذي أنه حسنه.

 طالب: ......
 روي. :ما يقول ،لكن الكتاب بين يديه ،على كل حال كثير االختالف

 طالب: ......
 المانع؟ ما ،ا وجبت الصالة األولىاالرتحال إذ

 طالب: ......
ال بد أن يتحقق الوصف  ،ال، بالمنزل ال، ما فيه رخصة إال بتحقق الوصف الذي هو السفر

 الذي ُعل ِّق عليه جميع الرخص وهو السفر.
 طالب: ......

 مكان نزوله ما هو..  نعم
 طالب: ......

 بيته.بال ال ال، ما هو 
بيب حوبأنه معنعن بيزيد بن أبي  ،ذ معلول بتفرد قتيبة فيه عن الحفاظحديث معا :"فإن قيل

 وهو ،طفيلوبأن في إسناده أبا ال ،كما قاله ابن حزم ،وال ُيعَرف له منه سماع ،عن أبي الطفيل
 مقدوح فيه بأنه كان حامُل راية المختار.."

 حامَل حامَل.
 بأنه كان حامَل راية المختار بن أبي عبيد..""

 وهو آخر من مات من الصحابة على اإلطالق. ،عامر بن واثلة ،صحابيالطفيل  أبو ،صحابي
 "وهو يؤمن بالرجعة.."

 صحابي يؤمن بالرجعة؟! ،كالم باطل ،ال ُيظن به ذلك
 طالب: ......

 ؟ماذا
 طالب: ......

عة والمراد بالرجعة رج ،ويدعي النبوة أكثر من ذلك ،الضمير وهو نعم المختار يؤمن بالرجعة
 كما تعتقده الرافضة. ،علي في آخر الزمان
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ديث وح ،ليس في جمع التقديم حديث قائم :وبأن أبا داود قال ،هو موضوع :"وبأن الحاكم قال
ابن عباس في إسناده حسين بن عبد هللا بن عبيد هللا بن عباس بن عبد المطلب وهو 

 د.."أن قتيبة بِن سعي :ألولا :فالجواب أن إعالله بتفرد قتيبة به مردود من وجهين ،ضعيف
 ابَن..

 ،إلتقانبالمكانة المعروفة له من العدالة والضبط وا -تعالى رحمه هللا-"أن قتيبة بَن سعيد 
لم  ومن حفظ حجة على من ،بل زاد ما لم يذكره غيره ،وهذا الذي رواه لم يخالف فيه غيَره

ي جمع هسيما وهذه الزيادة التي وقد تقرر في علم الحديث أن زيادات العدول مقبولة ال ،يحفظ
ت ا أنها صحوسيأتي إن شاء هللا أيض   ،ثبوتها في صحيح مسلم من حديث جابر مالتقديم تقد

 أن قتيبة لم يتفرد به بل تابعه.. :الوجه الثاني .من حديث أنس
وهو معروف  ،ونص عليه البيهقي والحاكم في مواضع ،ا قال به جمعيعني قبول الزيادة مطلق  

وقد  ،وإنما قد يقبلونها ،لكن المتقدمين ال يقبلونها بإطالق ،المتأخرين من أهل الحديث عند
 ا لما تؤيده القرائن.يردونها تبع  

مه هللا رح-قال العالمة ابن القيم  ،بل تابعه فيه المفضل بُن فضالة ،"أن قتيبة لم يتفرد به
 ِد.."فإن أبا داود رواه عن يزي :في زاد المعاد ما نصه -تعالى
 يزيَد..

 نعم يا شيخ؟
..  يزيَد.. يزيَد ابنِّ
 أحسن هللا إليك.

ضل بن حدثنا المف :"فإن أبا داود رواه عن يزيَد بِن خالد بن عبد هللا بن موهب الرملي قال
 ،فضالة عن الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ

رد لكن زال تف ،وإن كان قتيبة أجل من المفضل وأحفظ ،فهذا المفضل قد تابع قتيبة ،فذكره
 انتهى منه بلفظه.." .قتيبة به

 ،متهم أو شديد الضعف :يقبلون في المتابعات والشواهد من فيه كالم لم يصل إلى حد يقال فيهو 
 بالشواهد والمتابعات. ،والمتابعات اتأما مجرد الضعف فيقبل بالمشاهد

 أخبرنا أبو علي.." :رى قال"ورواه البيهقي في السنن الكب
ْوَذَباري.. ْوَذَبارِّي.. الر   الر 



 

 

 
 

8 

 8 (014) سورة النساء-أضواء البيان

 أحسن هللا إليك.
ْوَذَباِري  تقدم لسند الماثم ساق  ،حدثنا أبو داود :أبو بكر بن داسة نبأناأ :"أخبرنا أبو علي الر 

كذلك و  ،والمتن فيه التصريح بجمع التقديم ،أعني سند أبي داود الذي ساقه ابن القيم ،اآنف  
هذا فاتضح أن قتيبة لم يتفرد ب ،ه النسائي والدارقطني كما قاله ابن حجر في التلخيصروا

رواية ألن أبا داود والنسائي والدارقطني والبيهقي أخرجوه من طريق أخرى متابعة ل ؛الحديث
 إن في سند هذه الطريق هشاُم بن سعد.." :وقال ابن حجر في التلخيص ،قتيبة

 هشاَم..
 هو ليِ ن الحديث.."و  ،"هشاَم بن سعد

 متى يوصف الراوي بأنه لي ِّن؟
 طالب: ......

 هذا لين؟ :متى يقال لكن ،يحتاج إلى متابعة ،يحتاج لمتابعة الضعيف نعم
 طالب: إذا كان في حفظه يا شيخ..؟ 

 ولم يثبت في حقه ما يترك حديثه ،إذا لم يكن له من الحديث إال القليل ،ال، كل هذا كالم عام
 وإال فلين. ،فإن توبع فمقبول ،من أجله

 أحسن هللا إليك.
وأخرج له البخاري  ،هشام بن سعد المذكور من رجال مسلم :-عفا هللا عنه-"قال مقيده 

 وبه تعلم صحة طريق المفضل المتاَبعة.." ،اتعليق  
 المتابِّع..

ا وا من هذنكر وإنما أ :قال الشيخ :ولذا قال البيهقي في السنن الكبرى  ،"المتاِبعة لطريق قتيبة
 رواية.."

 .-رحمه هللا-الشيخ البيهقي المؤلف 
ن أبي عفأما رواية أبي الزبير  ،"وإنما أنكروا من هذا رواية يزيد بن َحبيب عن أبي الطفيل

 من -رحمه هللا-واعلم أنه ال يخفى أن ما يروى عن البخاري  ،الطفيل فهي محفوظة صحيحة
 ،ئنيكتبه معي خالد المدا :ث عن الليث بن سعد فقالأنه سأل قتيبة عمن كتب معه هذا الحدي

 كان خالد المدائني يدخل على الشيوخ يعني.." :فقال البخاري 
ل على الشيوخ..  ُيدخل.. ُيدخِّ
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واية ا في ر في رواية ما ليس منها أنه ال يظهر كونه قادح  ُيدخل  ، يعنيدخل على الشيوخ"يُ 
وال  ،ألنه إنما يحدث بما علمه ؛الكذابين معه ألن العدل الضابط ال يضره أخذ آالف ؛قتيبة

والجواب عما قاله ابن حزم من أنه معنعن بيزيد بن أبي  ،يضره كذب غيره كما هو ظاهر
 ُحبيب.."
 َحبيب.

 أحسن هللا إليك.
  :وال يعرف له منه سماع من وجهين ،"ابن أبي َحبيب عن أبي الطفيل

عنعن بالتحديث عند المحدثين إال إذا كان الم أن العنعنة ونحوها لها حكم التصريح :األول
وذكر  ،ا للحديثكان حجة حافظ   :ويزيد بن أبي حبيب قال فيه الذهبي في تذكرة الحفاظ ،امدلس  

كان ثقة فقيه و  :وقال فيه ابن حجر في التقريب ،من جملة من روى عنهم أبا الطفيل المذكور
ابعي رفع الت :رسال في اصطالح المحدثين هوألن اإل  ؛ومعلوم أن اإلرسال غير التدليس ،يرسل
 :لوقي ،-صلى هللا عليه وسلم-ا أو الكبير خاصة أو الكبير خاصة الحديث إلى النبي مطلق  

تدليس بخالف ال ،فاإلرسال مقطوع فيه بحذف الواسطة ،وهو قول األصوليين ،اإسقاط راوٍّ مطلق  
 "ويسند إلى شيخ شيخه المعاصر. ،المباشر له هيحذف فيه الراوي شيخ سنادفإن تدليس اإل

ال قرفع التابعي الكبير كما  ،ا أو الكبيراإلرسال في اصطالح المحدثين رفع التابعي مطلق   :يقول
 أو أكثر فيشمل جميع أنواع السقط من اإلسناد. أو ما سقط من أثناء إسناده راوٍ  ،الشافعي

 مرفوووووووووووووووووووع تووووووووووووووووووابع علووووووووووووووووووى المشووووووووووووووووووهور
 

 فمرسوووووووووووووووووووووووووووول أو قيووووووووووووووووووووووووووووده بووووووووووووووووووووووووووووالكبير 
 منوووووووووووووووووووووووه ذو أقووووووووووووووووووووووووال أو سوووووووووووووووووووووووقط راوٍ  

 
 ............................ 

 األقوال الثالثة التي ذكرت. 
 ويسند إلى شيخ شيخه المعاصر ،يحذف فيه الراوي شيخه المباشر له اإلسناد "فإن تدليس

فال يقطع فيه بنفي  ،وقال فالن ،عن فالن :ماع مباشرة وبواسطة نحوبلفظ محتمل للس
 الواسطة."

 بصيغة محتملة لالتصال وعدمه. ،يعني بصيغة محتملة
كان  أعني شيخ شيخه وإال ،ألنه ال بد فيه من معاصرة من أسند إليه ؛"بل هو يوهم االتصال

 كما هو معروف في علوم الحديث." ،امنقطع  
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كان  لكن إذا ،إنما هو انقطاع ا،هذا ما يسمى تدليس   ،وبينهم فجوة ا،نقطاع ظاهر  يعني إذا كان اال
والصيغة  ،والسن يحتمل أنه سمع منه أو لم يسمع منه هنا يكون التدليس ،بينهما مدة تحتمل

 عن وقال إلى آخر ما قيل في ذلك. :موهمة مثل
ت وال يشترط ثبو  ،اصرة تكفيألن المع ؛لم يعرف له منه سماع ليس بقادح :"وقول ابن حزم

فال  ،فمسلم بن الحجاج ال يشترط في صحيحه إال المعاصرة ،وأحرى ثبوت السماع ،اللقاء
 يشترط اللقاء."

وووووووووووووووووو  اومسوووووووووووووووووولم لووووووووووووووووووم يشوووووووووووووووووورط اجتماع 
 

وووووووووووووووو   اوبعضووووووووووووووووهم حكووووووووووووووووى بووووووووووووووووذا إجماع 
 حتى مسلم حكى اإلجماع على أن المعاصرة كافية. 

 البخاري." وإنما اشترط اللقاء ،ء وأحرى السماعرط اللقات"فال يش
 ألنه لو ثبت السماع فاللقاء حاصل من باب أولى دون العكس.

 "قال العراقي في ألفيته:
 وصووووووووووووووووححوا وصوووووووووووووووول معلووووووووووووووووم سوووووووووووووووولم

 
 مووووووووووووووووووون دلسوووووووووووووووووووه راويوووووووووووووووووووه............ 

 " 
 من ُدْلَسٍة راويه..

 من ِدلَسةٍّ..
 ُدْلَسٍة..

 أحسن هللا إليك؟ ،ِدْلَسةٍّ 
ْلَسة  ما ْلَسة؟! ُدْلَسة. مادِّ  دِّ

 أحسن هللا إليك. نعم،
...................... 

 
 ُعلووووووووووووووم موووووووووووووون ُدْلَسووووووووووووووٍة راويووووووووووووووه واللقووووووووووووووا 

ةِّ راويه ماشية. :لو قلت   من ُدْلسِّ
" 

 وصوووووووووووووووححوا وصووووووووووووووول معووووووووووووووونعن سووووووووووووووولم
 

 علوووووووووووووووم مووووووووووووووون ُدْلَسوووووووووووووووٍة راويوووووووووووووووه واللقوووووووووووووووا 
ووووووووووووووووووبعضوووووووووووووووووه   ام حكوووووووووووووووووى بوووووووووووووووووذا إجماع 

 
ووووووووووووووووووو   اومسووووووووووووووووووولم لوووووووووووووووووووم يشووووووووووووووووووورط اجتماع 

 لكن تعاصرا... إلى آخره. 
 وبالجملة.."
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 يعني مسلم شرط التعاصر. ،لكن تعاصر ا
 أحسن هللا إليك.

أنه  وبالجملة فال يخفى إجماع المسلمين على صحة أحاديث مسلم مع ،"لكن تعاصر ا إلى آخره
 د ابَن.."بن حزم ومن وافقه إنه ال تعرف رواية يزيوبه تعلم أن قول ا ،ال يشترط إال المعاصرة

..  يزيد ابنِّ
 ال تعرف رواية..

..  يزيد ابنِّ
ن ألما علمت من  ؛ال تقدح في حديثه ،"ال تعرف رواية يزيد بِن أبي حبيب عن أبي الطفيل

د عبويزيد بن أبي حبيب مات سنة ثمانٍّ وعشرين  ،العنعنة من غير المدلس لها حكم التحديث
 ،لصحيحومات سنة عشر ومائة على ا ،وأبو الطفيل ولد عام ُأُحد ،وقد قارب الثمانين ،ةالمائ

 ."ا طويال  وبه تعلم أنه ال شك في معاصرتهما واجتماعهما في قيد الحياة زمن  
 طالب: ......

ما من نفس منفوسة » :-صلى هللا عليه وسلم-عشر ومائة عشر.. على رأس مائة سنة من قوله 
-ألن النبي  ؛ومر مائة عام ،في ذلك الوقت اوكان أبو الطفيل موجود   ،«مائة عام يأتي عليها

 وبعد مائة عام مات أبو الطفيل. ،قال الحديث في آخر عمره -عليه الصالة والسالم
إنه ف ،"وال غرو في حكم ابن حزم على رواية يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل بأنها باطلة

 حكمه على الحديث الثابت في صحيح البخاري.."قد ارتكب أشد من ذلك في 
 قرأت؟ مات سنة.. ماذاأنت 

 مات سنة عشر ومائة على الصحيح.
 لكن بعض النسخ عشرين! ال، عشر هي. ،هذا الصحيح

 فإنه قد ارتكب..""
 طالب: ......

 عام ُأحد. ،وهو مولود سنة ُأحد ،سنة عشر :هو قال ،ال، مولود
 طالب: ......

 لكن ما بقي أحد إلى سنة مائة وعشر غيره. هو موجود نعم
 أحسن هللا إليك.
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ليكونن في أمتي » :"فإنه قد ارتكب أشد من ذلك في حكمه على الحديث في صحيح البخاري 
 وال يحتج به." ،بأنه غير متصل ،«أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف

يع ما ورد في األغاني والمعازف بأنها بل حكم على جم ،غير متصل :ما يكفي ابن حزم أن يقول
 ومنها هذا الحديث وغيره مما صح عند أبي داود وغيره. ،موضوعة كلها مكذوبة

 قال هشام.." :"وال ُيحتج به بسبب أن البخاري قال في أول اإلسناد
 قال هشام بن عمار.

 البخاري.""قال في أول اإلسناد: قال هشام بن عمار، ومعلوم أن هشام بن عمار من شيوخ 
 ،حدثنا هشام بن عمار شيخه لقيه وسمع منه :ى عنه في خمسة مواضع من صحيحه قائال  رو 

مثل عن يحكم لها باالتصال  :وقال ،فالشروط متوافرة ،وبرئ البخاري من وصمة التدليس
 .ل العلمهبالشرطين المعروفين عند أ 

ى رد ا من التدليس وإلد جد  وأن البخاري بعي ،"ومعلوم أن هشام بن عمار من شيوخ البخاري 
 هذا على ابن حزم أشار العراقي في ألفيته بقوله:

 وإن يكووووووووووووووووووووون أول اإلسوووووووووووووووووووووناد حوووووووووووووووووووووذف
 

ووووووووووو   ا عووووووووووورفموووووووووووع صووووووووووويغة الجوووووووووووزم فتعليق 
 ولوووووووووووووووووو إلوووووووووووووووووى آخوووووووووووووووووره أموووووووووووووووووا الوووووووووووووووووذي 

 
 الشووووووووووووووووووووووويخه عوووووووووووووووووووووووزا بقوووووووووووووووووووووووال فكوووووووووووووووووووووووذ 

 " 
 فكذي..

 أحسن هللا إليك.
" 

 ولوووووووووووووووووو إلوووووووووووووووووى آخوووووووووووووووووره أموووووووووووووووووا الوووووووووووووووووذي
 

 لشووووووووووووووووووووويخه عوووووووووووووووووووووزا بقوووووووووووووووووووووال فكوووووووووووووووووووووذي 
 عنعنووووووووووووووووووووووووووووة كخبوووووووووووووووووووووووووووور المعووووووووووووووووووووووووووووازف 

 
 ال تصووووووووووووووول البووووووووووووووون حوووووووووووووووزم المخوووووووووووووووالف 

أن يبرأ  ال بد ،ن يتوافر الشرطانيعني مثل السند المعنعن قال فالن مثل عن فالن ال بد من أ 
نه أوالبخاري أبعد خلق هللا عن التدليس مع  :مة التدليس ابن القيم في إغاثة اللهفان يقولمن وص
 لكان أدق. ،من أبعد خلق هللا :لو قال

ي فوالمرسل  ،االحتجاج بالمرسل -رحمهم هللا-"مع أن المشهور عن مالك وأحمد وأبي حنيفة 
 ل.."اصطالح أهل األصو



 

 

 

 

 

 

1
3 
 

13 

 13 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

وأما  ،أما بالنسبة ألحمد فعنه روايات وأكثر أصحابه على أن المرسل ضعيف من قسم الضعيف
 القول باالحتجاج بالمرسل.بمالك وأبو حنيفة فمعروف أن القول عندهم وعند أتباعهم 

 واحووووووووووووووووووت  مالووووووووووووووووووك كووووووووووووووووووذا النعمووووووووووووووووووان
 

 بوووووووووووووووووووووووووووووووه وتابعوهموووووووووووووووووووووووووووووووا ودانووووووووووووووووووووووووووووووووا 
 يعني بالمرسل. 

 ورده جموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواهر النقوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواد
 

 للجهووووووووووووووول بالسووووووووووووووواقط فوووووووووووووووي اإلسوووووووووووووووناد 
شمل ا فهو في االصطالح األصولي يمطلق   "والمرسل في اصطالح أهل األصول ما سقط منه راوٍّ  

 ومعلوم أن من يحتج بالمرسل يحتج بعنعنة المدلس من باب أولى." ،المنقطع والمعضل
وأما المدلس فهو  ،أو أكثر السيما على اصطالح األصوليين ألن المرسل مجزوم بسقوط راوٍ 

 احتمال أن يكون سقط منه أو لم يسقط.
ية نه كان حامل راوالجواب عن القدح في أبي الطفيل بأ ،"كما صرح به غير واحد وهو واضح

 المختار مردود من وجهين.."
 لحظة لحظة نعم..

 طالب: ......
 فيه؟ ماذاهشام بن عمار 

 طالب: ......
معروف رأي  ،فإنه على سبيل المذاكرة ال على سبيل التحديث لي إذا قال أو قال نهإ اآلن قالوا

رواه البخاري  ا،عني معلق  ي الوا عليه بخت  مابن حجر في الحديث ورأي المزي بتحفة األشراف ع
عن رأي فالن أو النظر حن نتحدث عما قعده أهل العلم في هذه المسألة بغض نلكن  ،امعلق  
وكذلك  ،معنى معلق أنه ما سمعه منه مامعروف ابن حجر حاكم عليه بالنكت أنه معلق  ،عالن

لكن حتى لو  ،فالمزي في تحفة األشراف علق عليه عالمة التعليق األقوال في المسألة معرو 
 بصيغة الجزم ما يضره. اكان معلَّق  

 طالب: ......
رواه البخاري في صحيحه على ما ترجح عندنا من أنه  ،رواه في الصحيح ،ننسبه نعم؟ ماذا

 متصل.
صلى هللا عليه -"األول أن أبا الطفيل صحابي وهو آخر من مات من أصحاب رسول هللا 

 ود النسب بقوله:كما قاله مسلم وعقده ناظم عم -وسلم



 

 

 
 

14 

 14 (014) سورة النساء-أضواء البيان

 آخووووووور مووووووون موووووووات مووووووون األصوووووووحاب لوووووووه
 

 أبوووووووووووووو الطفيووووووووووووول عوووووووووووووامر بووووووووووووون واثلوووووووووووووة 
ث بن وأبو الطفيل هذا هو عامر بن واثلة بن عبد هللا بن عمرو بن جحش الليثي نسبة إلى لي 

 عدول." -رضي هللا عنهم-صحابة كلهم وال ،بكر بن كنانة
 نسبة إلى الليث.. ،إلى ليث

 إلى ليث..
 ابن.. 

 ابن بكر بن كنانة..
 عندنا ليث بن أبي كنانة.

 ي عندنا.النسخة هذه مثل الت
 ي عندك.نعم مثل الذ

 طالب: ......
 .ومع ذلك ُيرجع إلى االسم ُيتأكَّد منه ،هذي المحققةبها المحققة هذي المعتنى  نعم

 "نسبة إلى.."
 طالب: ......

 ابن بكر.. عندك بكر؟ ليث بن بكر عندك؟ 
 طالب: ......

 خالص.
 "نسبة إلى ليث بن أبي كنانة.."

 صحح عندنا بالتهذيب ليث بن بكر..
 ليث بن بكر؟

 .نعم
 أحسن هللا إليك.

وقد جاءت  ،عدول -رضي هللا عنهم-والصحابة كلهم  ،"نسبة إلى ليث بن بكر بن كنانة
حكم وال ،كما هو معلوم في محله  -عليه الصالة والسالم-تزكيتهم في كتاب هللا وسنة نبيه 

 وقال في مراقي السعود: ،وهو الحق ،لجميع الصحابة بالعدالة هو مذهب الجمهور
 وغيووووووووووووووووووووووووورهم روايوووووووووووووووووووووووووة والصوووووووووووووووووووووووووحب

 
 لهم...........تعووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودي 
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" 
 والصحُب.

 أحسن هللا إليك.
" 

 وغيووووووووووووووووووووووووووورهم روايوووووووووووووووووووووووووووة والصوووووووووووووووووووووووووووحبُ 
 

 إليوووووووووووووووووووووه يصوووووووووووووووووووووبو كووووووووووووووووووووولٌّ تعوووووووووووووووووووووديلهم  
 واختوووووووووووووار فوووووووووووووي المالزموووووووووووووين دون مووووووووووووون 

 
 رآه مووووووووووووووووووووووووووووووووورة إموووووووووووووووووووووووووووووووووام موووووووووووووووووووووووووووووووووؤتمن 

 " 
لصحبة ما.. لو قابل شخص مجرد مقابلة واحدة يعني من لفظ الصحبة بعضهم يختار أن ا

 -عليه الصالة والسالم-صحبة النبي  انظر ،لكن شرف الصحبة ،له؟ ما يقال ايسمى صاحب  
 وعظم منزلته الرؤية منه مرة تعدل مجالسة عمر من غيره.

ا يل إنموهو أن أبا الطف ،في نيل األوطار -رحمه هللا-هو ما ذكره الشوكاني  :"الوجه الثاني
وأنه لم يعلم من المختار إيمانه  ،-رضي هللا عنه-خرج مع المختار على قاتل الحسين 

وليس  ،بل هو ثابت ،إنه موضوع بأنه غير صحيح الحاكم والجواب عن قول ،بالرجعة
 ،موحكمه بالوضع على هذا الحديث غير مسلَّ  :-رحمه هللا-قال العالمة ابن القيم  ،بموضوع

إسناده و  ،هذا الحديث موضوع :قال الحاكم :ا في زاد المعادالقيم أيض   يعني الحاكم وقال ابن
 لكن رمي بعلة.." ،لكن رمي بعلة ،على شرط الصحيح

 اآلن تسمعون التناقض في كالم الحاكم.
ثنا حد :حدثنا أبو بكر بن محمد بن أحمد بن بالويه قال :"لكن رمي بعلة عجيبة قال الحاكم

حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي  :قتيبة بن سعيد قالحدثنا  :موسى بن هارون قال
 -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي  -رضي هللا عنه-حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل 

م ث ،اوإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميع   :كان في غزوة تبوك إلى أن قال
 نعرف ثم ال ،وهو شاذ اإلسناد والمتن ،مة ثقاتهذا الحديث رواته أئ :سار الحديث قال الحاكم

 له علة نعله بها."
 وهو موضوع! ،وال نعرف له علة ،رواته كلهم ثقات أئمة

 طالب: ......
 ورواته كلهم أئمة ثقات ما تجتمع! ،وال يعرف له علة ،يعني موضوع
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 طالب: ......
هذه فله أن يدخل من خالل  بقي لو ما ذكر ماذا ،وال نعرف له علة ،على كل حال أئمة ثقات

 لكن هنا نفى أن يكون له علة. ،التعليل
ن عولو كان  ،"فلو كان الحديث عن الليث عن أبي الزبير عن أبي الطفيل لعللنا به الحديث

ن فلما لم نجد له العلتين خرج عن أن يكو ،يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل لعللنا به
 بَن أبي حبيب.."ثم نظرنا فلم نجد ليزيد  ،معلوال  
..  ابنِّ

اقة عن وال وجدنا هذا المتن بهذه السي ،"فلم نجد ليزيد بِن أبي حبيب عن أبي الطفيل رواية
 :أحد من أصحاب أبي الطفيل وال عن أحد ممن روى عن معاذ بن جبل غير أبي الطفيل فقلنا

ى هذا عل :قول لناكان قتيبة بن سعيد ي :وقد حدثوا عن أبي العباس الثقفي قال ،شاذ  الحديث 
أبي الحديث عالمة أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبي بكر بن أبي شيبة و 

إنما  ،عد قتيبة سبعة من أئمة الحديث كتبوا عنه هذا الحديث وأئمة الحديث حتىخيثمة 
لة ثم ع ثم لم يبلغنا عن أحد منهم أنه ذكر للحديث ،ا من إسناده ومتنهسمعوه من قتيبة تعجب  

ير انتهى محل الغرض منه بتصرف يس .وقتيبة ثقة مأمون  ،وعفإذا الحديث موض ،فنظرنا :قال
فيل ولو كان عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الط :وانظره فإن قوله ،ال يخل بشيء من المعنى

 .لعللنا له فيه أن سنده الذي ساق فيه عن يزيد عن أبي الطفيل
فهم  أما رجال إسناده ،لى هذا الحديث بأنه موضوع ال وجه لهوبهذا تعلم أن حكم الحاكم ع 

ل بن فضالة عند أبي دا ،ثقات باعترافه هو ود وقد قدمنا لك أن قتيبة تابعه فيه المفضَّ
ن موكم  ،اذ  وانفراد الثقة الضابط بما لم يروه غيره ال يعد شذو  ،والنسائي والبيهقي والدارقطني

 وقد عرفت أن قتيبة.." ،انفرد به عدل ضابط عن غيره حديث صحيح في الصحيحين وغيرهما
د به راويه وال هو في طبقة أول حديث في الصحيح وآخر حديث في الصحيح من هذا النوع تفر  

 وال يقدح هذا في صحة الخبر. ،في أربع طبقات من إسناده ،واحدة
 هن مثلوقد قدمنا أ ،اوأما متنه فهو بعيد من الشذوذ أيض   ،"وقد عرفت أن قتيبة لم يتفرد به

 ا مثَله من حديث أنس.."وصح أيض   ،-رضي هللا عنه-رواه مسلم في صحيحه عن جابر 
 وصح مثُله. ،مثُله
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سحاق وقد روى إ :-تعالى رحمه هللا-قال العالمة ابن القيم  ،ا مثُله من حديث أنسوصح أيض  
 رضي هللا -هاب عن أنسعن ابن شحدثنا الليث عن عقيل  :حدثنا شبابة قال :بن راهويه قال

ر كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظه -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -عنه
 بن ِسَوار.." ةوشبابة هو شباب ،وهذا إسناد كما ترى  ،والعصر ثم ارتحل

 َسوَّار.
 أحسن هللا إليك؟  ،َسوَّار

ي فوقد روى له مسلم  ،بحديثه"وشبابة هو شبابة بن َسوَّار الثقة المتفق على االحتجاج 
 .انتهى محل الغرض منه بلفظه .فهذا اإلسناد على شرط الشيخين ،صحيحه

اق وُأعل بتفرد إسح ،هذا ما نصه :وقال ابن حجر في فتح الباري بعد أن ساق حديث إسحاق 
د جعفر الفريابي به عن إسحاق ،به عن شبابة ن فإنهما إماما ،وليس ذلك بقادح ،ثم تفرُّ

وروى الحاكم في األربعين بسند صحيح عن أنس نحو حديث  .انتهى منه بلفظه .انحافظ
غ قال الحافظ في بلو  ،إسحاق نحو حديث إسحاق المذكور ونحوه ألبي نعيم في مستخرج مسلم

 المرام.."
 كلها تنص على جمع التقديم.

حاكم ي رواية للوف :"قال الحافظ في بلوغ المرام بعد أن ساق حديث أنس المتفق عليه ما نصه
ن كا :وألبي نعيم في مستخرج مسلم .صلى الظهر والعصر ثم ركب :في األربعين بإسناد صحيح

حجر في  وقال ابن .إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميع ا ثم ارتحل
 تلخيص الحبير.."

 في.. وقال ابن حجر في.. اقرأ وقال ابن حجر..
 لحبير.""وقال ابن حجر في تلخيص ا

 التلخيص الحبير. ،التلخيص
 ما كتبت. نعم

 وهذا تلخيصه؟ ،اسمه الحبير االحبير معرفة يوصف بها نكرة؟! أو أن هناك كتاب  
 طالب: ......

له يد في العربية  ،الشيخ يعرف العربية ،الطابع ما هو الشيخ كرره ،من هو؟ ما هو بصحيح
التلخيص  ،ال هذا وال ذاك ،حبير وهذا تلخيصهاسمه ال اأو أن هناك كتاب   ،يصف نكرة بمعرفة
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فتح  ،الحبير مختصر من كتاب البدر المنير البن الملقن في تخري  أحاديث الرافعي الكبير
 العزيز للرافعي.

هي و  :"وقال ابن حجر في التلخيص الحبير بعد أن ساق الحاكم المذكور بسنده ومتنه ما نصه
ن والعالئي وتعجب من كو ،ه المنذري من هذا الوجهوقد صحح ،زيادة غريبة صحيحة اإلسناد

 ثم ساق ،وله طريق أخرى رواها الطبراني في األوسط :الحاكم لم يورده في المستدرك قال
بن حجر وال يقدح في رواية الحاكم هذه ما ذكره ا ،تفرد به يعقوب بن محمد :الحديث بها وقال

مع جثم ذكر المتن ولم يذكر فيه زيادة  في الفتح من أن البيهقي ساق سند الحاكم المذكور
 .دموزيادة العدول مقبولة كما تق ،التقديم لما قدمنا من أن من حفظ حجة على من لم يحفظ

و رواه أب :ب بعد أن ساق حديث معاذ الذي نحن بصدده ما نصهوقال النووي في شرح المهذ   
كان  :وعن أنس قال ،حهو محفوظ صحي :وقال البيهقي ،حديث حسن :داود والترمذي وقال

إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
 :ساليبقال إمام الحرمين في األ ،رواه اإلسماعيلي والبيهقي بإسناد صحيح .ا ثم ارتحلجميع  

 في ثبوت الجمع أخبار صحيحة هي نصوص ال يتطرق.."
 قال إمام الحرمين.. ذا؟ هاألساليب  مااألساليب؟  ما

 في األساليب.. 
 معناها؟  مالكن  ،مكتوبة األساليب نعم

 طالب: ......
 ما أدري.. ما تطلعونه لنا.. األساليب..

 طالب: ......
 معي األساليب.فال ، وإي معكمذه اآللة التأنا أريد من ه
 كم ِّل كم ِّل..

 ،لنصوص ال يتطرق إليها تأوي في ثبوت أخبار صحيحة هي :"قال إمام الحرمين في األساليب
ى أن إذ ال يخف ؛وهي الجمع بعرفات ومزدلفة ،ودليله في المعنى االستنباط من صورة اإلجماع

تهى ان .وهذ المعنى موجود في كل األسفار ،الشتغالهم بمناسكهم ؛سببه احتياج الحجاج إليه
 محل الغرض منه بلفظه والجواب عن قوله.."

 ..قف عند هذا ،قف عند هذا
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 اللهم صل وسلم...
 ؟وجدتم شيئ ا

 طالب: ......
 ابحث عنه وشف..  نعم

 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد...
 طالب: ......

عليه -ا للظن بصحابة النبي حتى من ثبت عنه أنه ارتكب معصية فإنه يوفق للتوبة منها تحسين  
 ولتعديل هللا إياهم. ،-الصالة والسالم


